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6. szakmacsoport: Általános és elektrorfiziológiai asszisztencia szakmacsoport* 

AA   kk ll ii nn ii kk aa ii   ee ll ee kk tt rr oo ff ii zz ii oo ll óó gg ii aa ii   aa ss ss zz ii ss zz tt ee nn ss ee kk ,,   

ss zz aa kk aa ss ss zz ii ss zz tt ee nn ss ee kk   ff ee ll aa dd aa tt aa ii   aa   ss zz ee mm éé ss zz ee tt ii   ee ll ll áá tt áá ss   

ss oo rr áá nn   
című kötelező szakmacsoportos továbbképzése 

 
 
A továbbképzés napjai, időbeosztása:  (a továbbképzés 20 órás, mindkét nap kötelező a részvétel!) 

2014. március 26.  
Előadások: 8.00-16.30 óráig (8.00-tól 8.30-ig regisztráció a helyszínen) 

2014. március 27. 
Előadások: 8.00-16.00 óráig  
 
Előadások témái a kötelező szakmacsoportos továbbképzésen: 

 
 
Előadók:  
Dr. Bátor György (szemész szakorvos)  

Köcse Tamás (mentőtiszt) és Horváth Balázs (mentőtiszt) 

 
 
Továbbképzés helyszíne: 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ  
(9700 Szombathely, Jókai u. 14.) 
 
 
 

1. A szem fénytörésének pontos meghatározása automata reflektométerrel. A szaruhártya görbületi 

sugarának, törő erejének mérése automata keratométerrel, illetve cornea topográffal 

2. Elektronystagmográfiai, szemizom EMG és opthalmodynamimetriai vizsgálatok 

3. Műlencse tervezés előkészítése 

4. Szemfenéki angiográfiás vizsgálatok (Flag, ICG) 

5. Kontaktlencse felhelyezés, műszem behelyezés-kivétel. Beteg oktatás jelentősége és gyakorlata 

6. Szemészeti vizsgálatok technikai értékelése, hibák felismerése, elhárítása, vizsgálatok ismétlése. Látótér 

vizsgálat kivitelezése, látótér defektusok 7. Szemészeti sürgősségi ellátás 

8. Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata. Szemészeti laeser beavatkozás 

9. Koraszülött gondozás a Gyermek szemészei ellátásban. Automata refraktometeres és hagyományos  

történt fénytörési hibák összehasonlítása módszerrel 

12. Reanimáció 
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A továbbképzés díja:  
A továbbképzés az 6. szakmacsoporthoz tartozók számára térítésmentes (állam által 
finanszírozott minden egészségügyi szakdolgozónak 5 évente egy alkalommal).  
Amennyiben Ön nem a szakmacsoporthoz tartozik és szabadon választott elméleti továbbképzési pontért vesz részt 
az előadáson, úgy azt csak díjazás ellenében teheti meg. 
Amennyiben a mellékelt jelentkezési lapkitöltésével bejelentkezik intézményünkhöz a 63/2011. (XI.29.) NEFMI 

rendelet alapján szervezett egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére, és a továbbképzésen bármilyen indokkal 

nem jelenik meg, úgy köteles kifizetni az intézmény részére a továbbképzés díját (azaz 10.000 Ft-ot), kivéve, 

amennyiben bejelentkezési szándékát a továbbképzést megelőzően 5 munkanappal írásban visszavonja. 

 
 
A továbbképzés pontértéke: 30 pont 

Jelentkezési határidő: 2014. március 19. 

 
 

Jelentkezés a továbbképzésre: 
- csatolt jelentkezési lap kitöltése (e-mail címet feltétlenül adjon meg, mert e-mailen 

értesítünk), melyet a digitális kitöltést követően az szti@etk.pte.hu e-mail címre küldjön 
meg. 

- Az eredetiben aláírt jelentkezési lapot és a szakmacsoportba való tartozást igazoló 
szakmai bizonyítványának, oklevelének munkáltató által hitelesített másolatát a képzés 
első napjára hozza magával. 

- Intézményünk a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadja el. 

 
Infóvonal: 72/513-675, E-mail: szti@etk.pte.hu 

Fax: 72/513-671 
 

*A 63/2011. (XI.29) NEFMI rendelet alapján 
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